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§ 142  

Beredning av ärenden i gruppmöte 
Gruppsammanträden för politisk beredning i partigrupperna har ägt rum den 
10 december 2018, klockan 16.30–17.30     

 

 

 

 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
4(20) 

Sammanträdesdatum 
2018-12-10 

 
 

Sociala omsorgsnämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 143  

Val av protokolljusterare 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Ernad Suntic (S) med 
Anna Christensen (M) som ersättare.  

Justeringens datum och plats: 
Onsdagen den 12 december 2018, Sociala omsorgsförvaltningen 

  

 

 

 

 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
5(20) 

Sammanträdesdatum 
2018-12-10 

 
 

Sociala omsorgsnämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 144 

Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg, IVO 
Sekretessbelagt ärende. 
Beslut enligt separat protokoll. 
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§ 145 

Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg, IVO 
Sekretessbelagt ärende. 
Beslut enligt separat protokoll. 
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§ 146  

Allmänhetens frågestund 
Det öppna sammanträdet inleds med allmänhetens frågestund klockan 17.35. 
Ingen närvarande från allmänheten. 
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§ 147 

Förvaltningschefen informerar 
Förvaltningschef Monica Svensson ger Sociala omsorgsnämnden information 
om utdelningen av gratifikationer som hölls i Yxhammargården den  
6 december. 
 
Brukarenkät 2018 som genomförts under hösten i samarbete med Sveriges 
Kommuner och Landsting (SKL). Från Sociala omsorgsförvaltningen har 
gruppbostäder inom socialpsykiatri och funktionshinderverksamheten samt 
daglig verksamhet deltagit. Samtliga resultat presenteras via SKL i januari 2019.  
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§ 148 Dnr SON 2018-00035 1.2.4.1 

Månadsuppföljning och prognos t.o.m. november 2018 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden beslutar efter redaktionell ändring i skrivelsetexten  
att fastställa upprättad månadsuppföljning med helårsprognos efter november 
månad och skicka den till Kommunstyrelsen.           

Sammanfattning av ärendet 
Sociala omsorgsnämnden har en budget på 626 700 tkr. Prognosen för helåret 
är ett negativt resultat på –15 500 tkr. Handlingsplaner för en ekonomi i balans 
finns framtagna men dessa förväntas inte kunna ge nollresultat för året. 
Orsaken till den negativa prognosen är Försäkringskassans förändrade tolkning 
av LSS-lagen och den övervältring av kostnader till kommunen som den nya 
tolkningen leder till samt nämndens fortsatta problem med att bemanna sina, i 
sammanhanget, små enheter utifrån den nya arbetstidsmodellen.   
 
Förslag   

Anna Christensen (M) föreslår en redaktionell ändring i ärendets text där 
”förväntas inte kunna ge” byts ut mot ”kommer inte att kunna ge ett”. 

Sociala omsorgsnämnden godkänner förslaget.                    

Beslutsunderlag 
1. Månadsuppföljning november Sociala omsorgsnämnden                  
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§ 149 Dnr SON 2018-00126 1.1.3.1 

LUPP - Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2017 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden beslutar att godkänna de förslag till handlingsplanen 
som följer av Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2017.  

Sammanfattning av ärendet 
2017 års Lupp-resultat (Lokal uppföljning av ungdomspolitiken) resulterade i 
rapporten ”Ung i Borås” vilken ger en bred bild av hur det är att bo och leva 
som ung i Borås Stad. Utifrån rapporten har nämnderna fått i uppdrag att skriva 
en åtgärdsplan för vilka delar som är aktuella att arbeta vidare med i respektive 
nämnd.  
 
Undersökningarna görs i årskurs 8 och 2:a året på gymnasiet utifrån de fyra 
fokusområden som ingår i Borås Stads ungdomspolitiska program: 
Fritid och kulturliv 
Hälsa och trygghet 
Inflytande och delaktighet 
Utbildning och arbete               
 
Sociala omsorgsnämnden framför under sammanträdet önskemål om 
halvårsrapport/uppföljning av att starta upp Schysst kompis och att erbjuda 
personal utbildning i våld och normer.   
Sociala omsorgsförvaltningen får i uppdrag att lämna halvårsrapport.                    

Beslutsunderlag 
1. Skrivelse, Kommunstyrelsens beslut 2018-06-04 

2. Rapport Ung i Borås                  
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§ 150 Dnr SON 2018-00141 1.1.3.1 

Initiativärende om försök med kortare arbetstid med 
bibehållen lön för personal på LSS gruppbostäder med 
inriktning autism 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden beslutar på förslag av ordförande Yvonne Persson (S) 
att lämna upprättad skrivelse som svar på rubricerat initiativärende. Ärendet är 
härmed avslutat. 
 
Reservation 
Gunbritt Johansson (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för 
Vänsterpartiets alternativa yttrande.       

Sammanfattning av ärendet 
Vänsterpartiet lade på nämndens sammanträde den 22 oktober 2018 fram ett 
initiativärende, gällande ett försök med kortare arbetstid med bibehållen lön för 
personal på LSS gruppbostäder i Borås Stad som har inriktning mot autism. 
Sociala omsorgsnämnden beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att utreda 
möjligheterna. 
 
Förvaltningen har vid efterforskning inte träffat på tidigare arbetstids-
förkortningsförsök som har riktats mot gruppboende med autism som 
inriktning. Dessutom är den forskning som finns på området begränsad och 
bygger generellt på tveksamma metoder, därav spretar resultaten.  
 
Nämnden instämmer i Vänsterpartiets analys att det är angeläget att åtgärder 
vidtas som minskar ohälsotalen, underlättar rekrytering och motiverar personal 
att välja arbete på gruppboenden. Att införa en arbetstidsförkortning ingår inte i 
nämndens uppdrag, utan är en fråga att föra vidare till Lön och förhandlings-
delegationen. Utifrån rådande ekonomiska situation och bristande evidens för 
vilken effekt arbetstidsförkortning faktiskt har, så finner nämnden att det inte 
finns underlag nog för att gå vidare med förslaget om att korta arbetstiden för 
personal på kommunens gruppboende med inriktning mot autism.  
 
Förslag 
Gunbritt Johansson (V) lämnar alternativt yttrande från Vänsterpartiet (bifogas 
till protokollet) och föreslår att  

Sociala omsorgsnämnden beslutar att lämna upprättad skrivelse som svar på 
rubricerat initiativärende och sända skrivelsen till Kommunstyrelsen. 
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Nämnden begär hos Lön- och förhandlingsdelegationen att på försök få införa 
en arbetstidsförkortning med bibehållen lön för personal på LSS  
gruppbostäder med inriktning autism. 

För att kunna genomföra försöken med arbetstidsförkortningen ansöker 
nämnden hos Kommunstyrelsen om att få ta del av de medel som är avsatta för 
att arbeta strategiskt mot sjukfrånvaro. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslag på bifall dels till liggande förslag, dels till Gunbritt 
Johanssons (V) förslag och finner det förstnämnda förslaget med övervägande 
ja besvarat. 
 
Ordföranden ställer fråga om Sociala omsorgsnämnden bifaller eller avslår 
Gunbritt Johanssons (V) förslag och finner att nämnden avslår förslaget. 
 
Omröstning begärs och verkställs. Sociala omsorgsnämnden godkänner 
följande propositionsordning: Ja-röst för avslag till förslaget och nej-röst för 
bifall till förslaget. 
 
Omröstningsresultat 
Vid omröstningen röstas ja av Ann-Charlotte Blomqvist (SD),  
Else-Marie Lindgren (KD), Anne-Marie Ekström (L), Anna Christensen (M), 
Kyan Tabrizi (MP), Ernad Suntic (S), Vivi Roswall (M) och Yvonne Persson (S) 
samt nej av Gunbritt Johansson (V).  

Omröstningen resulterade i 8 ja-röster mot 1 nej-röst, vilket medför att Sociala 
omsorgsnämnden beslutar att avslå Gunbritt Johanssons (V) förslag.            

Beslutsunderlag 
1. Initiativärende från Vänsterpartiet 2018-10-22                  
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§ 151 Dnr SON 2018-00152 1.1.3.1 

Samrådsyttrande över planprogram för Östra Brämhult, 
Svensgärde 3:1 m fl, Borås Stad 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden tillstyrker remissen och översänder upprättat yttrande 
till Samhällsbyggnadsnämnden.   
 
Anna Christensen (M) deltar inte i beslutet.      

Sammanfattning av ärendet 
Sociala omsorgsnämnden har beretts tillfälle att yttra sig över planprogram för 
Östra Brämhult, Svensgärde 3:1 med flera (dnr BN2015-1200). 

Sociala omsorgsnämnden är positiv till planprogram för Östra Brämhult, 
Svensgärde 3:1 med flera. Nämnden vill betona behovet av boende enligt SoL 
(Socialtjänstlagen) och boende enligt LSS (Lag om stöd och service till vissa 
funktionshindrade) i området. 

Socialpsykiatrin har många externplacerade personer och man arbetar för att 
dessa ska kunna få bo på hemorten, utifrån både sociala och ekonomiska 
aspekter. Det finns också äldre SoL-boenden som inte uppfyller arbetsmiljö-
kraven i dagsläget. 

LSS-verksamheten har ett kontinuerligt behov av att utöka verksamheten i takt 
med att personer söker, och beviljas, insats i form av bostad enligt LSS. Det 
finns också ett antal LSS-boenden som inte uppfyller kraven som fullvärdiga, 
som behöver ersättas. 

Sociala omsorgsnämnden ser det som angeläget att ovan nämnda verksamheter 
finns med i planeringen.   

Beslutsunderlag 
1. Samråd planprogram för Östra Brämhult, Svensgärde 3:1 med flera,  
    Borås Stad                  
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§ 152 Dnr SON 2018-00153 1.1.3.1 

Samrådsyttrande över detaljplan för Norra Brämhult, 
Brämhult 11:1 m.fl. Brämhultshöjd, Borås Stad 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden tillstyrker remissen och översänder upprättat yttrande 
till Samhällsbyggnadsnämnden.    
 
Anna Christensen (M) och Else-Marie Lindgren (KD) deltar inte i beslutet. 

Reservation 
Ann-Charlotte Blomqvist (SD) reserverar sig till förmån för 
Sverigedemokraternas förslag (yrkande och reservation bifogas protokollet).      

Sammanfattning av ärendet 

Sociala omsorgsnämnden har beretts tillfälle att yttra sig om detaljplan för del 
av Norra Brämhult, Brämhult  1:11 m.fl. Brämhultshöjd (dnr BN2017-1765). 
 
Planens syfte är att möjliggöra uppförande av bostäder av arkitektoniskt hög 
kvalitet samt utöka byggrätten för Ängsgårdens förskola inom fastigheten 
Brämhult 11:1 m.fl. på Brämhult. Detaljplanen möjliggör att ca 100 bostäder 
(utöver befintliga bostäder) kan uppföras inom planområdet i form av 
friliggande villor, radhus samt flerbostadshus. Planförslaget möjliggör även 
utvidgning av befintlig förskoleverksamhet. 
 
Sociala omsorgsnämnden tillstyrker detaljplanen.  
 
Förslag 
Ann-Charlotte Blomqvist (SD) lämnar yrkande från Sverigedemokraterna om 
avslag på detaljplanen (avslagsyrkande och reservation bifogas protokollet).   

Beslutsgång 
Ordföranden sammanfattar diskussionen och konstaterar att det finns två 
förslag, liggande förslag och Ann-Charlotte Blomqvists (SD) förslag.  

Ordföranden ställer förslag på bifall dels till liggande förslag och dels till  
Ann-Charlotte Blomqvists (SD) förslag och finner det förstnämnda förslaget 
med övervägande ja besvarat.   
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Beslutsunderlag 
1. Samråd detaljplan för Norra Brämhult, Brämhult 11:1 m.fl, Brämhultshöjd,      
Borås Stad                  
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§ 153 Dnr SON 2018-00133 1.1.3.0 

Tillägg av sammanträdesdag för Sociala 
omsorgsnämnden 2019 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden fastställer sammanträdesdag onsdagen den 2 januari 
2019, kl. 13.00.        

Sammanfattning av ärendet 
Sociala omsorgsnämnden fastställde 2018-11-19, § 139, sammanträdesdagar för 
Sociala omsorgsnämnden och socialutskottet 2019. Med anledning av ny 
mandatperiod behöver nämnden fastställa en sammanträdesdag första vardagen 
2019 för att fatta beslut om formalia. Föreslås att sammanträdet fastställs till 
onsdagen den 2 januari, klockan 13.00. Sammanträdet hålls i sammanträdes-
rummet Säven, Sociala omsorgsförvaltningen, Bryggaregatan 15, Borås.       
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§ 154 Dnr SON 2018-00012 1.1.3.1 

Redovisning av delegationsbeslut 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
 Redovisade delegationsbeslut läggs till handlingarna.      

Delegationsbeslut 
1.  Beslut om avslut av rätt att attestera beslutsattest: 

Gunilla Svensson, ansvarskod 306102 och 306105, slutdatum 2018-11-13 
Anna-Lena Nilsson, ansvarskod 307123, slutdatum 2018-11-26 

 
2. Beslut om rätt att attestera beslutsattest: 

Mehri Damani, ansvarskod 306102 och 306105, startdatum 2018-11-14 
Ulrika Larsson, ansvarskod 307123, startdatum 2018-11-26 

 
3. 2018-11-07 

Protokoll från Lokal samverkansgrupp, Sociala omsorgsförvaltningen 
Dnr SON 2018-00025 2.3.1.1 

 
4. 2018-11-12 

Protokoll från Sociala omsorgsförvaltningens samverkansgrupp – FSG 
Dnr SON 2018-00011 2.3.1.1 

 
5. 2018-11-19 

Protokoll från Sociala omsorgsnämndens socialutskott 
 

6. 2018-11-30 
Utredning lex Sarah SoL, avslutas – risk för missförhållande  
Dnr SON 2018-00136 3.7.2.0 
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§ 155 Dnr SON 2018-00013 1.1.3.1 

Redovisning av inkomna och avgivna skrivelser 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
 Redovisade anmälningsärenden läggs till handlingarna.     

Anmälningsärenden 
1.  2018-11-12 

Beslut från Kommunstyrelsen 2018-10-29, § 460, Kommunstyrelsens 
sammanträdesdagar 2019 
Dnr KS 2018-00729 1.1.2.0 

2. 2018-11-13 
Beslut från Kommunstyrelsen 2018-10-29, § 462, Initiativärende: Hur löser 
vi bemanningen? 
Dnr SON 2018-00160 2.3.3.0 

3. 2018-11-19 
Mailkonversation med anhörig (2 e-postmeddelanden) 
Dnr SON 2018-00002 3.7.2.25 

4. 2018-11-19 
Dom 2018-11-16 från Förvaltningsrätten i Jönköping 
Mål nr 5808-17 

5. 2018-11-20 
Mailkonversation med anhörig 
Dnr SON 2018-00002 3.7.2.25 

6. 2018-11-20 
Dom 2018-11-20 från Förvaltningsrätten i Jönköping 
Mål nr 2834-17 

7. 2018-11-21 
Dom 2018-11-19 från Förvaltningsrätten i Jönköping 
Mål nr 2232-18 

8. 2018-11-21 
Dom 2018-11-19 från Förvaltningsrätten i Jönköping 
Mål nr 5767-18 
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9. 2018-11-21 
Dom 2018-11-16 från Kammarrätten i Jönköping 
Mål nr 539-18 

10. 2018-11-21 
Dom 2018-11-19 från Förvaltningsrätten i Jönköping 
Mål nr 2291-18 

11. 2018-11-23 
Beslut 2018-11-22 från Kammarrätten i Jönköping 
Mål nr 3295-18 

12. 2018-11-26 
Mailkonversation med anhörig (2 e-postmeddelanden) 
Dnr SON 2018-00002 3.7.2.25 

13. 2018-11-26 
Dom 2018-11-22 från Förvaltningsrätten i Jönköping 
Mål nr 5887-17 

14. 2018-11-27 
Sammanställning från Samhällsbyggnadsförvaltningen av dokumentation 
avseende sammarbetsuppdraget inom samhällsbyggnadsprocessen 

15. 2018-11-27 
Dom 2018-11-22 från Förvaltningsrätten i Jönköping 
Mål nr 5959-18 

16. 2018-11-27 
Beslut 2018-11-23 från Förvaltningsrätten i Jönköping 
Mål nr 5980-18 

17. 2018-11-29 
Beslut 2018-11-28 från Inspektionen för vård och omsorg, IVO 
 – ärendet avslutas 
Dnr SON 2018-00121 1.1.3.1 

18. 2018-11-29 
Mailkonversation med anhörig 
Dnr SON 2018-00002 3.7.2.25     
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 156   

Avtackning 
Ordförande Yvonne Persson avtackar 1:e vice ordförande, 2:e vice  
ordförande samt övriga förtroendevalda som avslutar sina uppdrag i  
Sociala omsorgsnämnden efter denna mandatperiod. 
 
Ordföranden tackar alla nämndens förtroendevalda och förvaltningens 
tjänstemän för det gångna året och önskar alla en God Jul och ett Gott Nytt År. 
 
1:e vice ordförande Vivi Roswall, 2:e vice ordförande Gunbritt Johansson,  
övriga förtroendevalda och förvaltningens tjänstemän önskar ordföranden 
detsamma. 
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